
Pravidla aukce o až 90% obchodního podílu ve společnosti L. V. P., spol. s r.o.

1) Přihlásit se do Aukce  lze ihned  prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu www.svetsdileni.cz, 
nebo  osobně v Hradní Aukční Galerii na samotném hradě a zámku Dolní Kounice s uvedením svého plného 
jména, kontaktu, prohlášením, že jste zájemce o koupi majority LVP, že na nákup  budou použity peníze 
nepocházející z trestné činnosti a nabídkou Vaší ceny a zaplacením pořadatelem Aukce stanovené Aukční 
jistoty ve výši 25 000 Kč na účet pořadatele AUKCE Hradního Spolku, vedeného u ČSOB, č.ú.286 296 678 /
0300 , IBAN CZ5803000000000286296678, BIC(SWIFT) CEKOCZPP s uvedením
- VS v podobě svého čísla mobilního telefonu (např 602736953)
- specifický symbol v podobě předvolby (00420)
- zpráva pro příjemce v podobě jména a označení aukce (např. Novák, aukce hradu)

prohlášení o tom, že jste zájemci o koupi majority L. V. P., spol. s r.o., a že na nákup budou použity peníze 
nepocházející z trestné činnosti provedete zatrhnutím souhlasu s pravidly aukce na konci svého příhozu v 
aukci. 
 
2) Akceptovaný účastník Aukce obdrží na svůj kontakt od HAGA své číslo v Aukci, kterým se pak v průběhu
Aukce bude hlásit ke svým příhozům. Pokud byl do Aukce její účastník získán zprostředkováním, uvede 
jméno a adresu zprostředkovatele do Přihlášení se za účastníka Aukce. Takto registrovaný zprotředkovatel 
má nárok na odměnu 5% (včetně DPH) z dosažené vítězné kupní ceny, kterou mu prodávající vyplatí, pokud 
bude znám včetně kontaktu a  potvrzen vítězem AUKCE, jinak odměna propadá do 6 měsíců od skončení 
Aukce prodávajícímu . Přihlášení do Aukce mají právo návštěvy Hradu k  seznámení se s ním podrobně.

3) Nejnižší nabídka nesmí být nižší než 95 milionů Kč a přihazuje se v libovolné výši, nejméně po 1 milionu 
Kč. V případě, že poslední nabídka ceny bude pro prodávajícího přijatelná, bude o tom Hradní Aukční 
Galerií poslední přihazující informován, bude mu umožněno seznámení se s ekonomikou LVP a zněním 
návrhu kupní smlouvy a po odsouhlasení před notářem uzavřena a  vyplacena kupní cena, zapsána změna  v 
obchodním rejstříku a Aukce ukončena. V případě, že poslední  výše nabídky nebude vyhovovat 
prodávajícímu, může být Aukce okončena bez náhrady, nebo prodloužena, nebo znovu vyhlášena  za nových 
podmínek.  Tyto změny budou organizátorem Aukce HAGA oznámeny účastníkům aukce, v místě Aukce, na
webu www.svetsdileni.cz , sledujícím tuto  Aukci .

4) Pouze přihlášení účastníci Aukce, kteří zaplatí garanci vážnosti svých nabídek - Aukční jistotu ve výši 
250 tisíc Kč na účet pořadatele Hradní Aukční Galerie HAGA, Hradního Spolku č. účtu 286 296 678 /0300 , 
IBAN CZ5803000000000286296678, BIC(SWIFT) CEKOCZPP s uvedením:
- VS v podobě svého čísla mobilního telefonu (např 602736953)
- specifický symbol v podobě předvolby (00420)
- zpráva pro příjemce v podobě jména a označení aukce (např. Novák, aukce hradu)

a provedou svou nabídku,  budou následně informováni o výši posledního  příhozu s možností svého dalšího 
příhozu.V případě, že příhozy do Aukce se začnou  blížit ceně  majitelem přijatelné, a podobných příhozů 
bude více, budou všichni poslední  účastníci Aukce, s cenově blízkými nabídkami, přizváni k závěrečné 
Aukci, která proběhne v jeden den sálově na hradě i On line.

5) HAGA má právo kdykoliv v průběhu Aukce požádat další přihazující před dalším přihazováním o zvýšení
finanční záruky-Aukční jistoty na účet Hradního Spolku viz výše, garantující uzavření kupní smlouvy na 
poslední příhoz a nebo propadnutí kauce v případě,  že se ukáže přihození nevážné a klamné. Ostatním 
neúspěšným přihazujícím se kauce po skončení Aukce vrací.

6) Jak výše uvedeno, podpůrným  motivačním prvkem je prodávajícím vypsaná odměna ve výši 5% z 
dosažené nejvyšší nabídnuté kupní ceny v Aukci,vše včetně DPH, ve prospěch registrovaného a účastníkem 
Aukce  přiznaného zprostředkovatele, který pro účast v Aukci získal vítězného účastníka. Odměna se vyplatí 
pouze tomu, kdo zprostředkoval vítězného účastníka  Aukce, pokud ve vítězné  výši posledního příhozu bude
uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a vítězem Aukce a účastníkem Aukce nabídnutá částka 
inkasována prodávajícím k jeho volné dispozici.
Bonusem  všem registrovaným zprostředkovatelům, kteří přivedou nejlepších 500 konkrétních účastníků 
Aukce, bude po úspěšném skončení Aukce  prodávajícím  pozvánka na závěrečné after párty na tomto hradě, 

http://www.svetsdileni.cz/


s možností účasti i on line pro vzdálené zahraniční účastníky.

 7) Organizátorem a majitelem Hradní Aukční Galerie -zkráceně HAGA , je nezisková organizace Hradní 
Spolek,www.hradnispolek.cz,  která rozhoduje s konečnou platností o všech dotazech, nejasnostech, 
návrzích, připomínkách, sporech, úpravách pravidel , nebo jiných věcech Aukce v době jejího průběhu, i po 
něm, tedy všeho,  týkajícího  se Aukce HAGA.

http://www.hradnispolek.cz/

